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Struktura prezentace

• Představení provedeného šetření 
• Výsledky každodennost a sezónnost užívání alkoholu 
• Možnosti a meze využití dat



K metodickým otázkám realizovaného šetření 

• Pro účely šetření byl sestaven dotazník z existujících výzkumných nástrojů a 
přidaných otázek vlastní konstrukce. Některé otázky (zejména týkající se 
protialkoholové politiky a některých situací souvisejících s užíváním alkoholu) jsou 
převzaty/inspirovány dotazníkem 2nd SEAS (druhé evropské šetření o užívání 
alkoholu v EU), avšak jeho výsledky  přestože bylo realizováno v květnu 2021 
nejsou stále k dispozici, natož prezentovány v ČR (konec ledna 2022). 
• Souhlas Etické komise NMS. 
• Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru (CAWI). 

Respondentky a respondenti byli součástí Českého národního panelu .  Cílovou 
skupinou šetření byla obecná internetová populace obyvatel České republiky. Byl 
získán vzorek 809 respondentů. 
• Data byla zpracována v programech IBM SPSS a MS Excel. Data byla převážena na 

standardní českou populaci (viz Tabulku 1). Byly spočteny výsledky popisné 
statistiky. V rámci testování hypotéz byl využit Pearsonův chí-kvadrát test na 
hladině významnosti a=0,05 a ANOVA a další. 



Základní údaje o respondentech 



Výsledky dotazníku AUDIT – alkohol 
posledních 12 měsíců 



Riziko závislosti/alespoň střední problémy s 
alkoholem 



Alkohol v posledních 30 dnech 



Alkohol v posledních 30 dnech 





Typy alkoholický nápojů 



Typy alkoholických nápojů 



Příležitosti užívání alkoholu



Svátky a další události 



Užívání alkoholu a vybrané činnosti 



S kým a při jakých příležitostech 



Dny v týdnu a měsíce v roce 



Měsíce v roce 





Souhlas s tvrzeními 





Domácí alkohol 



Neregistrovaný alkohol 



Zdravotní gramotnost 



Zdravotní gramotnost 





Protialkoholová politika 





Alkohol COVID-19 



Děkuji za pozornost 
miroslav.bartak@lf1.cuni.cz
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